
تروى عن هؤالء الّسلف, من القول بأّم كانوا يقولون بأّن تارك الّصالة كافر. حنن نعلم من علم  ... الشيخ :

ليه وآله وسّلم قد تأيت أحيانا عاّمة وتكون يف أصول الفقه, أّن الّنصوص الّشرعّية املرفوعة إىل الّنّيب صّلى اهللا ع

وعليكم السالم  - واقعها خمّصصة , وتأيت أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقّيدة إذا كان هذا هو واقع األحاديث 

الّنبويّة ترى أال جيوز مثل ذلك أن جيري على اآلثار الّسلفّية؟ ذلك أوىل و أوىل فإذا مل يثبت شيء  - ورمحة اهللا 

ذه اآلثار اّليت قد حنتاج إىل أن نقول إّا عاّمة وبعمومها ميكن االحتجاج ا على مثل ما حنن فيه اآلن على من ه

تكفري تارك الّصالة كسال كذلك إذا جاءت مطلقة فيمكن أن يقال إّا مقّيدة لكن إن مل تصّح فقد اسرتحنا 

املخّصص أو من املطلق املقّيد. فأنا أقول بأّن هناك حديثا منها ومل نكن حباجة إىل أن نقول إّا يا أخي من العاّم 

يف الّصحيحني وغريمها أّن حديث الّشفاعة يوم القيامة يشمل حّىت تارك الّصالة فإذن ال يصّح أن نطلق اآلن ويف 

يف عموم  هذا الّزمان الّذي ال يفهم أحد من إطالق كلمة كافر على مسلم يشهد أن ال إله إّال اهللا إّال أنّه دخل

إذا كان هناك حديث الّشفاعة يف  (( إّن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))قوله تعاىل 

الّصحيحني يشمل حّىت تاركي الّصالة فإذن إن صّح عن أحد من الّصحابة القول بأنّه كفر فيجب علينا أن 

(( ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم ه تعاىل نفّسره كما قال بن عّباس رضي اهللا عنه يف تأويله لقول

ما كفروا كلمة كفر ألطف من كافر ألنّه كفر فعل  (( فأولئك هم الكافرون ))قال كفر دون كفر  الكافرون ))

ماضي أي صدر منه الكفر أّما كافر فهو اسم فاعل فإذا حاكم ما أو أمري ما عدل يوما ما فقولوا عنه إنّه عدل 

ياته الظّلم فتستطيع أن تقول عنه أنّه عدل والعكس بالعكس إذا كان عادال لكّنه يف حكومة ما يف لكن سائر ح

قضّية ما ظلم فتقول أنّه ظلم فال جيوز أن تقول عن األّول الظّامل اّلذي عدل مرّة إنّه عادل كما أّن العكس أيضا 

ما عدل نقول عنه عادل!؟ ال نقول بالّنسبة ملن   ال جيوز أي اّلذي من عادته الظّلم لكّنه يف حكومة ما يف قضّية

كان يعدل لكّنه ظلم , ظلم, ال نقول ظامل ألنّه يعطي أّن من صفته أنّه يظلم والعكس بالعكس كما تبّني لكم 

بأنّه كفر دون كفر فإذا جاء نّص يف  (( فأولئك هم الكافرون ))فإذا كان ترمجان القرآن رضي اهللا عنه يفّسر 

الّسّنة يف جنس ما أو يف شخص ما بأنّه كفر فيمكن أن يكون من باب تفسري ابن عّباس لقوله تعاىل الكتاب أو 

أي كفر دون كفر وإذا جاء احلديث حديث الّشفاعة  (( ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))

خيرج من الّنار فما ينبغي أن نقول  يف الّصحيحني صرحيا يف أّن من كان تاركا للّصالة بل ومن مل يعمل خريا قطّ 

عنه إنّه كافر باملعىن اّلذي يتبادر إىل ذهن الّسامع أي إنّه خمّلد يف الّنار هذه هي من شؤم أخذ اآلثار اّليت تروى 

عن الّسلف دون حبث وحتقيق ويف قضايا هاّمة جّدا كمثل تكفري املسلم اّلذي يشهد أن ال إله إّال اهللا وهذه 

أي مل  ( من قال ال إله إّال اهللا نفعته يوما من دهره )يت قال فيها رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم الّشهادة الّ 



( خيلد يف الّنار وتأّكد ذلك باحلديث الّسابق أّن اهللا عّز وجّل خيرج بشفاعته عّز وجّل برمحته وهو أرحم الرّامحني 

و جاءت شفاعة رّب العاملني إذا صّح هذا الّتعبري بالّنسبة إليه وقد جاءت هذه العبارة أ من لم يعمل خيرا قّط )

( يف الّصحيحني كما أشرت آنفا بعد أن يشّفع ربّنا عّز وجّل املؤمنني اّلذين دخلوا اجلّنة مع الّسابقني األّولني 

م معنا أدخلتهم فقالوا ياربّنا إخواننا كانوا يصّلون معنا ويصومون معنا ويحّجون معنا ويجاهدون معنا النراه

الّنار فيقول اهللا عّز وجّل أخرجوهم فيخرجون كّل من صار فحما في الّنار إّال دائرة الوجه حيث ال تمّس 

ويف بعض األحاديث األخرى وهذه مشهورة معروفة  الّنار وجه المصّلي فيعرفون المصّلين من وجوههم )

( يقولون يا ربّنا ملصّلني والّصائمني وااهدين وحنوهم لديكم يعرفون من آثار الّسجود فيخرجون خلقا كثريا من ا

أخرجنا من أمرتنا فيقول اهللا عّز وجّل أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من اإليمان فيخرجون خلقا كثيرا 

فيقولون ربّنا أخرجنا من أمرتنا بإخراجه فيقول اهللا عّز وجّل أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار 

كما يقول يف احلديث كّل   باختصار من كان في قلبه ذرّة من إيمان في كّل مّرة يخرجون خلقا كثيرا )وأخيرا 

هذه الوجبات خيرجهم ربّنا عّز وجّل بواسطة الّشفعاء املؤمنني الوجبة األوىل املصّلني ترى الوجبة الثّانية والثّالثة 

(( ك ال يكفر كفرا خيرج به من املّلة وال يشمله قوله تعاىل هؤالء ليس فيهم مصّلني ألّن تارك الّصالة ّرد الرتّ 

ويؤّكد ذلك قوله عليه الّصالة والّسالم بعد أن خيرج من الّنار من كان يف قلبه  ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))

ل ( يقول اهللا شفعت المالئكة واألنبياء والمؤمنون ولم يبق إّال شفاعة أرحم الّراحمين فيقو مثقال ذرّة 

فمثل هذا احلديث حينئذ يوجب علينا أن جنري عملّية تصفية على هذه اآلثار  أخرجوا من لم يعمل خيرا قط )

اّليت تروى عن الّسلف يف تكفري تارك الّصالة فما كان منها غري ثابت اسرتحنا منها وال نوجد تعارضا بينها وبني 

ن باجلحد فإنّه ال يكفر وال يرتّد عن الّدين وما كان منها األحاديث الّداّلة على أّن تارك الّصالة تركا غري مقرو 

ثابتا تأّولناه كما نتأّول اآلثار عفوا األحاديث املرفوعة اّليت تروى عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم واّليت يتبادر إىل 

رك الّصالة فقد كفر ( من تالّذهن أّول ما يتبادر أنّه ليس مسلما كاحلديث املعروف مثال يف صحيح مسلم وغريه 

فال بّد حينذاك من تأويل هذا الّصحيح من املرفوع كذاك الّصحيح من املوقوف تأويال يّتفق مع الّنّص الّصريح  )

اّلذي ذكرناه آنفا حيث خيرج من الّنار غري املصّلني ايضا هذه كلمة مبناسبة أّن اآلثار أيضا ينبغي حتّري الّصّحة 

  فيها يف كثري من األحيان

( أنّه يقبض قبضة بيده فيقول أخرجوا من الّنار من لم يعمل حديث الّشفاعة يا أستاذ احلديث فيه  لسائل :ا

  ؟خيرا قّط )

  نعم فيه روايات الشيخ :



  معناه اليبق أحد يف جهّنم؟ السائل :

  أحد من من؟ من الكّفار؟ الشيخ :

  من املسلمني من املؤمنني السائل :

  - يضحك رمحه اهللا- ه وهو كذلك طّيب هذا ما نبغي الشيخ :

  ...احلليب : احلديث 

  تفضل الشيخ :

  الصالة ...احلليب : جزاك اهللا خري شيخنا 

  وإياك الشيخ :

احلليب : يعين حنن نتكّلم وكلمات إخواننا حول قضّية موجة الّتأويل اليت حنن عايشني فيها للّنصوص وكذا فلعّلنا 

( ما بال إخواننا اّلذين يصّلون معنا ويصومون أنّه قد يقال أّن احلديث  جند تأويال حمتمال أن يذكر علينا وهو

يقولوا لك املوجة الثّانية هؤالء ما حيّجون لكن يصومون ويصّلون واملوجة الثّالثة ما يصومون  معنا ويحّجون معنا )

  ولكن يصّلون وتبقى الّصالة على أصلها هذا التأويل قد يقال شيخنا

  كيف يقال؟  الشيخ :

  احلليب : ما أكثر الّتأويالت

ا  الشيخ :
ّ
( قالوا ال نجد إخواننا اّلذين كانوا يصّلون ويحّجون معليش يعين اشرح قوهلم كيف يقال؟ يعين مل

  إىل آخره فأخرجوا أدخلوا وأخرجوا فيخرجون يعين املصّلني دون الّصائمني!؟ هكذا يفهمون؟ ويزّكون )

  احلليب : هكذا قد يقال

  يش قد يقال هذا لك هذا الّتفصيل من أين يأخذونهمعل الشيخ :

  احلليب : تأويال

  معليش ما الّدافع عليه الشيخ :

  احلليب : يعين إّم دفعات ما دفعة واحدة فالبّتايل الّدفعة األوىل كانوا تاركني يعين اّلذين يصّلون ويصومون

  يسوا يف هذه الّدفعات!؟يا أخي فهمت هذا هل اية املطاف إّن تاركي الّصالة ل الشيخ :

  احلليب : هذا اّلذي سيقولونه

  فهمت ما هو الّدليل؟ الّصائمني يف هذه الّدفعات؟ الشيخ :

  طبعا ...احلليب : 



  هل احلّجاج يف هذه الّدفعات؟ الشيخ :

  احلليب : نعم ألّم ما يكّفروم

  هذا هو طّيب املصّلون اذن ليسوا من هؤالء الشيخ :

  احلليب : نعم

( أخرجوا من الّنار من كان في قلبه وزن دينار, نصف دينار ذرّة طّيب وحينما تأيت اجلملة األخرية  شيخ :ال

كيف يؤّولون هذا؟ هذا باب الّتأويل هو باب   من إيمان ثّم شفاعة رّب العالمين من لم يعمل خيرا قّط )

  الّتعطيل

  احلليب : صحيح

  هو باب الّتعطيل . الشيخ :

اهللا فيك يا شيخنا يف عندي سؤال يف تتّمة له عالقة هو منهجي أيضا يف تتّمة البحث لكن ليس بارك  السائل :

  يف اجلانب الفقهي لكن يف جانب العقائد

  تفّضل الشيخ :

من املعلوم أّن الّدعوة الّسلفّية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إىل حتكيم الكتاب والّسّنة بفهم الّسلف  السائل :

املسائل العملّية والعبادات وغريها فهي كذلك تدعو إىل حتكيم الكتاب والّسّنة وما كان عليه الّسلف  الّصاحل يف

الّصاحل وما عرف بالعقيدة الّسلفّية وتعّلمها واحلرص عليها ألّن البداءة باإلميان باهللا تبارك وتعاىل واليوم اآلخر هي 

  من مهّمات اإلسالم

  حقّ  الشيخ :

ك شبهات ثالث هي يف احلقيقة يعين تدور حول نقطة واحدة فلذلك أنا أّذكر الّشبهات ولكن هنا السائل :

الّثالث وحرصا على الوقت أن أمجع الّثالث الّشبهات ّمث بعد ذلك يكون الّرّد على ما شئتم. فيقولون الّشبهة 

ّلمه يف دقائق معدودة. الّشبهة األوىل يقال أّن الّالزم من دراسة العقيدة ما يصّح به اإلميان وهذا من املمكن تع

الثّانية يقولون إّن دراسة العقيدة على وجه الّتفصيل والسيما يف أبواب الّردود على اجلهمّية واملعتزلة واألشاعرة 

وغريهم يدخل الّناس فيما مل يوجب اهللا عّز وجّل عليهم معرفته ويعّرضهم إىل االفتتان يف دينهم كما أّن تدريس 

ة يوقع الّناس يف احلرية والّتذبذب. الّشبهة الثّالثة اّام العلماء الّسلفّيني بأّم يدندنون حول مسائل العقيدة مفّصل

الّشرك والّتوحيد دون أن يدخلوا يف حبث ما حتتاج إليه األّمة من حتكيم الّشريعة ومصارعة الّطواغيت وإنكار املنكر 

قي. يعين هي ثالث شبهات, لكن يف احلقيقة كّلها مؤّداها عدم ومن غري أن ينقلوا الّدعوة إىل واقع عملي تطبي



  دراسة العقيدة وعدم احلرص عليها فهل من إجابة

أينعم أّما الّشبهة األوىل فهي كأخرياا وكأخواا شنشنة نعرفها من أخزم اّلذي يقول إّن العقيدة ميكن  الشيخ :

دة اّليت ميكن أن يتلّقاها املسلم يف دقائق؟ هل يعين هو أن تلّقيها يف دقائق نسأل هذا القائل ما هي هذه العقي

يتلّقى العقيدة جممال يف دقائق؟ أم تفصيلّيا يف دقائق؟ إن قال جممال حنن نقول ميكن هذا إمجاال كما هو يف 

دقائق  حديث اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه إىل آخره أّما إن قال أيضا ميكن تلّقي العقيدة تفصيلّيا يف

فنحن سنقول له أّوال هل تعين العرب أم تعين العجم؟ فمن قوله أعين العرب أليس كذلك أنت شاعر باملشكلة 

أنصب حالك مدافعا عنهم أو معّربا عن شبهام فسنقول له جزاك اهللا خري إن كنت تقصد العرب فقط فهذه 

وإّمنا أرسل للّناس كافّة ّمث نقول ثانيا هل تعين أّول خطيئة ألّنك تعلم أّن اإلسالم مل يرسل إىل العرب خاّصة 

العرب األقحاح اّلذين يفهمون الّلغة العربّية لغة القرآن الكرمي دون أن يتعّلموا؟ فإن قال نعم نقول أيضا جهلت 

ألّن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش يف عقر البالد العربّية ال يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة 

عرب إّال بدراسة مقّدمات لغويّة وعلوم يسّموا اصطالحا بعلوم اآللة وحنو ذلك حينئذ نتوّصل إىل القول بأّن ال

هذا العامل اّلذي يريد أن يعّلم الّناس العقيدة اّليت جاءت يف الكتاب والّسّنة هل هو يعيش يف جّو يشبه اجلّو 

اهللا عليه وسّلم مع أصحابه؟ أم هو يعيش يف أجواء من الّتفّرق األّول الّسلفي؟ األّول اّلذي ميّثل الّنّيب صّلى 

الفكري والّتفّسخ األخالقي والّسلوكي؟ أظّن أيضا سيكون جوابه إن شاء اهللا على احلّق أن يقول ال هو يعيش 

 اآلن يف جّو خيتلف كّل االختالف عن اجلّو الّسابق إذن هذا اّلذي يقول إنّه ميكن فهم العقيدة وعلى وجه

الّتفصيل اّلذي جاء يف الكتاب والّسّنة يف دقائق فإّمنا هو يعيش يف خيال ّمث حنن جنعله حتت أمر الواقع أعطينا 

  العقيدة يف دقائق هب أنا رجل بدوّي جائي من الّصحراء أريد أن أتعّلم العقيدة اإلسالمّية ما هي؟

ه العقيدة فيقول إّن اإلنسان حني يطالب باإلسالم هو قال هذا القول يربط بني العقيدة وبني ما تصّح ب السائل :

إّمنا يؤمر مبعرفة اهللا عّز وجّل معرفة عاّمة وبأن يشهد أن ال إله إّال اهللا وأن يؤمن مبا عرف به الّنّيب صّلى اهللا عليه 

  وسّلم اإلميان أو كما قال الّنّيب صّلى اله عليه وسّلم للجارية

  ابق إمجاالهذا يعود إىل كالمي السّ  الشيخ :

  نعم السائل :

طّيب لكن هو ال يؤمن معنا بأنّه جيب بعد ذلك أن يتعلّم اإلسالم تفصيلّيا على اعتبار أّن العلم ينقسم  الشيخ :

إىل قسمني علم عيّين وعلم كفائّي وهذا ما أظّن أحد ينكره اآلن هو يتكّلم عن الّرجل انظر اآلن ضالل هؤالء 

الم يتصّوروا أّوال إنّه جمتمعنا هو جمتمع الّرسول عليه الّسالم ثانيا يتصّور كّل مسلم, الّناس يّلي يعيشوا يف األح



مسلم بن مسلم بن مسلم اهللا أعلم أين ينتهي يتصّور إنّه اليوم أسلم يا أخي فيه فرق بني من دخل اإلسالم 

يريد أن يدخل إىل اإلسالم حديثا وبني اّلذي عاش يف جمتمع إسالمي فهذا خيتلف عن األّول متاما رجل كافر 

( فإذا قالوها فقد ماذا يريد؟ قل أشهد أن ال إله إالّ اهللا حمّمدا رسول اهللا صار مسلما بشهادة احلديث الّصحيح 

وال يتعّلم ال العقيدة بتفاصيلها و ال العبادة  ... عصموا مّني دمائهم و أموالهم إّال بحّقها وحسابهم على اهللا )

يصل اجلهل إىل االعرتاف مبثل هذا اإلسالم امل البّد أن يقول ال جيب عليه فيما بعد أن  بتفاصيلها ما أظنّ 

مثال يتعّلم كيفّية الّطهارة كيفّية الّصالة كيفّية الّصيام مثال إذا جاء شهر رمضان إىل آخره هذه الّتفاصيل البّد أن 

امل اّلذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله يتعّلمها ليتّم إسالمه ترى اإلميان أليس كذلك؟ هذا اإلميان 

  إمجاال ترى إذا جاء الّتفصيل ماذا يقولون عنه؟ جيب اإلميان إّذا جاءه الّتفصيل جيب اإلميان به أم ال؟

  ال شك أنه جيب اإلميان به السائل :

  نعم الشيخ :

  جيب اإلميان به إذا جاءه الّتفصيل جيب اإلميان به السائل :

  و هكذا هل تتصّور أّم يقولون اله الشيخ :

هم ال يقولون ال مثل ما ذكرمت يا شيخ لكن هم وقعوا يف اجلزء اّلذي ذكرته أّم وقعوا يف اجلهل املطبق  السائل :

  حيث أّم ..

هذا هو لذلك فنحن جيب أن نكون وهم أن يكونوا معنا يف الواقع واقعنا اآلن واحلقيقة هذا اّلذي جيعل  الشيخ :

عوتنا ليست بالّسهلة الّناس اليوم يفهمون إنّه ممكن اإلنسان يعرف اإلسالم كّله يف جلسة واحدة ألّم جييئون د

يا أخي ذاك إسالم لّسى ما كمل جاء من البداوة يريد  ( هل علّي غيرهم؟ قال ال إّال أن تتطوّع )مبثال األعراّيب 

ه وبكذا وبكذا فنحن اآلن ال جيب علينا بل ال جيوز لنا أن أن يسلم لكن ما زال اإلسالم ينزل بأحكامه وجبهاد

نرجع القهقرى حنن جيب أن نتبّىن هذا اإلسالم مجلة وتفصيال فإذا ما وقع املسلم يف مثل هذا اجلّو املختلف فيه 

هي يا  "منأشّد االختالف وكما ذكرنا آنفا مع الدّكتور ثالث وسبعني فرقة ال ينجو منها إّال فرقة واحدة قالوا 

حنن اآلن ألسنا جيب علينا وعليهم هؤالء  ( قال هي الّتي على ما أنا عليه وأصحابي )قال  رسول اهللا "

الّسائلني الّشاّكني املرتابني أليس من الواجب عليهم أن حيرصوا أن يكونوا من الفرقة الّناجية؟ ال شّك أنّه سيكون 

تأيت وجتلس مع الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم وتسمع احلكم  جوام نعم يا أخي أنت لست اآلن يف زمن الّرسول

منه مباشرة بينك وبني الّرسول أربعة عشر قرنا ويف طريقك وأمامك عثرات وعثرات سيأتيك حديث بل ستأتيك 

آية لو كنت بني يدي الّرسول يكفيك املؤنة إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالّنسبة لبعض الّصحابة حينما 



  تذكرون اآلية واحلديث؟ (( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ))ل عليهم آية أشك

  نعم نذكرها السائل :

( ليس ذاك ألم تقرأوا قول اهللا تبارك وتعالى آه قالوا إذن أيّنا ليس ذاك الّرجل اّلذي ظلم نفسه قال  الشيخ :

م هذه الّشبهة من أذهام فأنت أيّها فأزال الّرسول عليه الّسال يابنّي ال تشرك باهللا إّن الّشرك لظلم عظيم )

املسلم يف القرن الرّابع عشر يف أّول اخلامس عشر لست يف صحبة الّرسول حّىت إذا أشكل عليك جييء يعطيك 

اجلواب وتسّلم تسليما أمامك هذه املسافات الّطويلة تريد تعرف هذا احلديث صحيح أو غري صحيح تريد تعرف 

ب أم من الّسّنة؟ أم اإلمجاع الذي يصري فيه خالف تارة يف تصحيحه ويف تضعيفه هذا احلكم هل أخذ من الكتا

أم من القياس ّمث هذا القياس هل هو قياس جلّي أم هو قياس خفّي اآلن وضعنا غري ذاك الوضع يا مساكني مثّ 

ات ولذلك فنحن جلهلهم ذا العلم يستسّهلون األمر ويقول لك ممكن العقيدة واحد يتعّلمها يف دقائق معدود

ا أذكر قوله عليه 
ّ
احلقيقة جيب أن منضي قدما يف طريقنا الّشاّق الّطويل املديد وأنا أقول يف بعض الكلمات مل

(( وأّن هذا صراطي الّسالم حينما كان جالسا بني أصحابه فتال قوله تعاىل وخّط على األرض خطّا مستقيما 

جاء احلديث مصّورا يف بعض كتب احلديث بأّن  بكم عن سبيله )) مستقيما فاتّبعوه وال تّتبعوا الّسبل فتفّرق

اخلّط املستقيم طويل واخلطوط اّليت حوله خطوط قصرية أنا أفهم من هذا احلديث غري ما نطق به الّرسول أكثر ممّا 

ائع البديع اخلّط نطق به الّرسول أي أفهم الّشيء اّلذي نطق به الّرسول زائد ما أشار إليه الّرسول ذا الّرسم الرّ 

املستقيم هو الّصراط واخلطوط القصرية هي الّيت على رأس كّل خّط منها شيطان يدعو الّناس إليه هذا الّشيطان 

وأنا مسعت هذا بأذّين هاتني من بعض من يزعمون أّم يدعون لإلسالم ويريدوا أن يقيموا دولة اإلسالم على 

ة يقولوا واهللا أنتم دعوتكم احلقيقة صحيحة لكن يا أخي انظر هذا طريقة القفز إىل رأس األهرام خبطوة واحد

الطّريق شاّق مىت سنصل إىل إقامة الّدولة املسلمة؟ واتمع اإلسالمي؟ أنا أقول أّن الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم 

هذه اخلطوط القصرية رسم هذا اخلّط رّدا على هؤالء يقول هلم انظروا هذا اخلّط الّطويل, حّف باملكاره وانظروا 

حّفت بالّشهوات. فهم يريدون أن يصلوا بالطّرق القصرية هذه ولن يصلوا أبدا وجتربة هذا العصر من طوائف 

اجلماعات اإلسالمّية أكرب دليل على أّن على رأس كّل شيطان عملّيا يدعو الّناس إليه فيخرجون عن اخلّط 

ستقيم, وال يضرّنا وال يهّمنا أّن الّناس يقولون هذا خط طويل وشاّق املستقيم وحنن علينا أن نبقى يف هذا اخلّط امل

وإىل آخره وذه املناسبة يعجبين كالم ذلك الّشاعر العرّيب اجلاهلّي وأمتّىن إنّه يكون يف املسلمني من يكون 

  تفكريهم يف اإلسالم كتفكريه يف جاهلّيته هو ذاك هو امرئ القيس اّلذي قال

ا رأى الّدرب دونه                  وأيقن أن الحقينا بقيصرابك "            
ّ
  ى صاحيب مل



  فقلت له ال تبك عينك                        إّمنا حناول ملكا أو منوت فنعذرا "            

اإلسالمي صار  ما علينا حنن إذا استمررنا منشي يف الّصراط املستقيم وما وصلنا إىل إقامة الّدولة املسلمة هذا العامل

له قرون يتخّبط يف البعد عن الكتاب والّسّنة فإذا حنن أخذنا الّصراط املستقيم ومشينا خطوات قليلة أين لنصل؟ 

مش مهّم أن نصل املهّم أن منشي يف اخلّط املستقيم ذلك اجلاهلّي فهم احلقيقة الواقعّية العلمّية وإن كان هدفه 

و حنن هكذا مع ربّنا تبارك وتعاىل  " حناول ملكا أو منوت فنعذرا "يقول إيش؟ هدفه الّدنيا هدفه امللك لكن 

حناول أن نعيد احلياة اإلسالمّية وأن نقيم الّدولة بعد حماولة إعادة احلياة اإلسالمّية فإن وصلنا فبها وإن مل نصل 

سويّا على صراط مستقيم لذلك  فلسنا مكّلفني ألّن األمر كّله بيد اهللا تبارك وتعاىل كّل ما حنن مكّلفني أن منشي

هذه األسئلة هذه الّشبهات يف الواقع هي جائّيه بسبب احنرافهم عن اخلّط املستقيم  إىل خّط من هذه اخلطوط 

القصرية اّليت خترج بأصحاا عن اخلّط املستقيم ,وأهال بالدّكتور طّيب يا سيدي هذا اجلواب عن هذا السؤال 

ابة هكذا إمجالّية يكفي إّال إذا كان هناك شيء يستحّق اخلوض يف اجلواب عنه يعين مثل ما قلت أنت يعين إج

  هل فيه شيء آخر يعين؟

  يف نفس املسألة يف احلقيقة فيه شبهة أيضا السائل :

  وهي  الشيخ :

ين ولكن حتتاج إىل ذكر ألنّه يعاين منها أيضا الّسلفّيون ليس عندهم شائبة عنف أو مثل هذا الّنوع يع السائل :

لكّنهم يتصّورون العقيدة تصّور مرتبط مع كتب شيخ اإلسالم بن تيمّية كالّتدمريّة وغريها والّردود على اجلهمّية 

  واملعتزلة واألشاعرة يتصّورون أّن دراسة العقيدة هي دراسة هي دراسة هذه الكتب فقط

  ال ما ضروري الشيخ :

سة كتب أخرى قد تؤّدي م مع االستمرار إىل حصول ال هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على درا السائل :

  أخطاء منهجّية يعين يف احلقيقة

هو على كّل حال حنن نريد من إخوانا إنّه ما يتصّوروا  إنّه كّل فرد منهم ميكن يصري عاملا فهو عليه إذا  الشيخ :

بأن يقرأ كتب العلماء اّلذين  شعر بأنّه جيد يف نفسه استعدادا للمضّي قدما يف طلب العلم فنحن ننصحه حقيقة

عرفوا بسالمة منهجهم عن االحنراف ميينا أو يسارا والّتأثّر بعلم الكالم وإذا كانوا ال يشعرون بأنفسهم شيئا من 

ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواءا كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق سواءا من علم علماء األحياء إن  

من الكتب اّليت أّلفت بطريقة موجزة ال تدخل معهم يف اادالت الّطويلة مع الفرق كان هلم وصول إليهم أو 

املخالفة ألّن اخلوض يف هذه املسائل قد تضّر مبن ال استعداد عنده ألّن مناقشة املخالفني كثريا ما تؤّدي باملناقش 



غي أن يسلكه مستقيما طّيب أين نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الّشيء ولو يف مسألة واحدة عن اخلّط اّلذي ينب

  أبو ليلى صارت الساعة احدى عشر إالّ ثلث .

  اليشخ : ارفع صوتك خليهم يسمع االخوان

  ( قائمين على الحّق )يف لفظ  ( ال تزال طائفة من أّمتي قائمين )قول الّرسول عليه الّصالة والّسالم  السائل :

  نعم الشيخ :

إن قال أحد هؤالء اآلن حنن لسنا  ( قاهرين لغيرهم )ويف لفظ  غيرهم )( ظاهرين على العبيالن : ويف لفظ 

  ظاهرين على غرينا ولسنا قاهرين لغرينا ولسنا قائمني على غرينا والّرسول يقول إىل قيام الّساعة

  ( يقاتلون )احلليب : ويف رواية 

  يقاتلون نعم السائل :

 ( يقاتلون )الّرواية اّليت ذكرها الشيخ علي هنا هي جمّسمة متاما احلمد هللا, القضّية بارك اهللا فيك نسبّية  الشيخ :

ال نقاتل فعال, هذه ما تريد مناقشة إطالقا لكن ذلك ال يعين أّم ليسوا على احلّق, إّال من هذا اجلانب وإذا 

ملنصورة واّليت هي على وقفنا اآلن الّنظر يف أّم ليسوا على احلّق من هذا اجلانب جيب أن نتأّمل أن تصري الطّائفة ا

احلّق إىل أن تقوم الّساعة يف ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة يعين فعال حتمل الّسالح وتقاتل األعداء سواءا  

كانوا يف الّداخل أو كانوا يف اخلارج هل هذا ميكن حتقيقه ما بني عشّية وضحاها؟ طبعا اجلواب عند كّل العقالء 

ك فنحن نتصّور أّن هذه الطّائفة إّما أّا تالحظ تقصريها من هذا اجلانب أو سيكون ال. إذن إذا األمر كذل

تعرتف بأّا غري مقّصرة ألّا تأخذ بالّسبب اّلذي ميكن أن يوصلها إىل أن يتحّقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن  

قاتلة وإّما أن ال تأخذ كانت هكذا هل خترج عن كوا الطّائفة املنصورة يعين إّما أن تأخذ بأسباب أن تصبح م

فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطالقا ألّا كما قلنا آنفا هي متشي يف هذا الطّريق وإن مل تأخذ فهي بال 

  شّك مقّصرة من هذه الزّاوية صح طيب

  نعم الشيخ :

ن منشي فيه من فاآلن املسلمون كما تعرفون وتشاهدون إذا كّنا حنن نعتقد أّن هذا الطّريق اّلذي حن السائل :

حيث أّوال ما نسّميه حنن بكلمتني تصفية ّمث تربية هل ميكن أن يتحّقق هذا الوصف يف الطّائفة املنصورة بدون 

هذا الطّريق؟ إّما أن نقول ميكن ومع ذلك حنن النفعل فلسنا بالطّائفة املنصورة وإّما أن نقول ال ميكن إّال أن نبدأ 

أنّا لسنا مكّلفني اآلن على اعتبار أنّنا الطّائفة املنصورة أن حنمل الّسالح وحنن  من هاهنا فحينئذ من الواضح جّدا

ال ندري كيف نستعمل الّسالح بل ال ندري أن نصنع الّسالح بل ال ندري من أين نأيت بالّسالح الال يقول 



ة األخرية اّليت هي الّصفة املثلى أحد أنّه علينا أن نفعل هذا ما دام املقّدمات اّليت ينبغي أن توصلنا إىل هذه املرحل

بالّنسبة للطّائفة املنصورة مادام ما نستطيع أن نصل إليها قفزا وإّمنا على طريقة سّنة اهللا عّز وجّل يف خلقه فال 

يضرينا حينئذ أّن هذه الّصفة صفة مقاتلة املسلمني ملن يعاديهم غري متجّلية اآلن إذا تركنا هذا اجلانب بعد هذا 

قول قائمة هنا القيام بقى ممكن تفسريه باحلّجة وحنن ال نشّك بأن هذا واحلمد هللا قائم وخباّصة يف العصر البيان ن

احلاضر ألّن الّناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إىل رشدهم إىل دعوة احلّق دعوة الكتاب والّسّنة بعد أن كانوا من 

ملنصورة ال إشكال فيه وأّن الوصف اّلذي جاء فيه قبل يصّدون عنها صدودا فأنا أعتقد أّن حديث الطّائفة ا

  ينطبق على أهل الّسّنة واجلماعة حّقا إالّ صفة املقاتلة

  حّىت القهر كذلك السائل :

  أينعم الشيخ :

  حّىت القهر لغريهم السائل :

  هذا يتبع املقاتلة حينئذ نقهرهم الشيخ :

  ما بشريعته عّز وجّل وهم ال يريدون ذلك أال يقهرهم هذا؟أال ميكن أن نتصّور القهر هي املقاتلة التزا السائل :

  لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن الشيخ :

  ليست مقاتلة السائل :

  ما مقاتلة الشيخ :

  نّص احلديث قاهرين السائل :

  قاهرين وظاهرين لكن املقاتلة املشكلة املقاتلة الشيخ :

  املقاتلة حديث آخر يعين السائل :

هذا ما متحّقق اآلن أّما القهر والغلبة باحلّجة والبيان والربهان هذا موجود واحلمد هللا يا  هو هكذا لكن الشيخ :

  أبا ليلى نريد نصّلي ومنشي أّذن

  أبو ليلى : األخ عنده سؤال ألنّه مسافر

  ما بقي وقت ألنّه رايح يصري نصف الّليل . الشيخ :

( إّن لم الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يقول يف ما معناه شيخنا بارك اهللا فيك احلديث الذي يف صحيح مس السائل :

فاآلن يف الغرف املغلقة املعّدة لذلك هل احلكم هو كذلك كما دّل  شّر صفوف الّنساء أّولها وخيرها آخرها )

ا 
ّ
تكّلموا يف عليه ظاهر احلديث؟ يعين اآلن األماكن هذه املغلقة الّنساء يف معزل عن الّرجال واملعلوم أّن العلماء مل



شرح هذا احلديث ذكروا أّن العّلة أن شر صفوف النساء أوهلا ألا أقرب من الّرجال كما ذكر الّنووي وغريه فهل 

  ظاهر احلديث هو كذلك يف هذه األماكن املغلقة اآلن؟

اإلغالق وأنا  أنا يف اعتقادي ال أستطيع أن أجيب عن الّسؤال ألّين أظّن أّن الّسائل يعرتف بشرعّية هذا الشيخ :

ال أرى ذلك ألّن هذه بدعة غلق النساء وحبسهّن يف املساجد خاّصة الوسيعة بسبب فساد اتمع حبسهم يف 

غرفة حبيث ختفى عليهم حركات اإلمام وحبيث أّّن يتعّرضن يف بعض األحيان لإلخالل بالّصالة إىل درجة 

يف املساجد هو متاما كقطع الّصّف باملنرب الّطويل كّل  البطالن ويف اعتقادي غلق الّنساء يف حجرات خاّصة نّ 

ذلك أمر حادث فيجب أن نرجع إىل ما كان عليه الّسلف األّول هذا البحث حبث أمس ما أظّن أّن األخ كان 

موجود. قيل إّن الّنساء اليوم غري نساء أمس وطبعا هذا مشاهد ومغزى هذا القيل أنّه ينبغي أن حنبس الّنساء يف 

الغرف حّىت ما يطّلع الّرجال على شيء من عوراّن فكان جوايب مطّوال بعض الّشيء والوقت ضّيق فقلت  هذه

يف حبث طويل أنّه هذا ليس من املصاحل املرسلة املشروعة أن حتبس الّنساء يف هذه الغرف ألّن سبب احلبس هو 

ة فلو أّن الّنساء يدخلن إىل املساجد متجلببات إخالل اتمع اإلسالمي وفيه الّنساء بالقيام بالواجبات الّشرعيّ 

باجللباب الّشرعّي مل يلق يف ذهن اّلذين يبنون هذه الغرف أن حيبسوا الّنساء فيها لكن ملا يرون باملشاهد مع 

األسف أّن بعض الّنساء يدخلون اليت البسة جاكيت أو بالطو أو يقولون اليوم جلباب وليس باجللباب إىل 

ورّمبا البسة جوارب حلمّية شّفافة إىل آخره فلحجب أنظار الّرجال أن يقع يف رؤية هذه العورات  نصف الّساقني

إذن حنن حنجب الّنساء يف املسجد عن الّرجال, نقول له ال علينا حنن أن نعود إىل تطبيق اإلسالم ونعود باتمع 

حنن حنارب اتمع اليوم نريد أن يعود املسلمون  اإلسالمي كّال ال يتجزّأ إىل ما كان عليه األمر يف العهد األّول

بعلمائهم وطّالم وعاّمتهم إىل ما كان عليه الّسلف ال مذهبّية لكن قال اهللا قال رسول اهللا المانع من 

ن االختالف كما كان األمر األّول ال إىل املذهبّية الّضّيقة نريد أيضا أن نعود باتمعات اخلاّصة والعاّمة إىل ما كا

عليه الّسلف كاملساجد ال نريد فيها املنابر الّطويلة ال نريد فيها املنابر اّليت متّثل احليل الّشرعّية وهو أّن املنابر 

القدمية تقطع الّصفوف فطلعوا بنا يف منابر يدخل من احملراب ويصعد على الّناس من فوق يف شرفة ليش هذه 

 املؤمنني القتال خري اهلدى هدى حمّمد كم يكّلف من الّدراهم الّدورة والّلّفة كّلها ثالث درجات وكفى اهللا

والّدنانري حّىت يصعد هذا اخلطيب على هذه الّشرفة؟ بزعم ما نريد أن نقطع الّصّف حسن هذا الّزعم هذا واجب 

لكن ميكن بدون هذه الكلفة أن نّتخذ منربا ذي ثالث درجات وانتهت املسألة كذلك ال نريد هذه الّزخارف 

أخريا ال نريد هذه الغرف للّنساء نريد الّنساء مثل الّرجال الذين كانوا من قبل الّنساء يدخلن حمتجبات والّرجال 

فال نريد أن نعكس  (خير صفوف الّنساء آخرها وشّرها أّولها)يتقّدمن الّصفوف وحينئذ يرد احلديث الّسابق 



لغرف يف املساجد أّذن يا أخي قبل ما ندخل خارج داللة احلديث بسبب ما طرأ من االحنراف يف بنيان هذه ا

  الوقت .

  نعم الشيخ :

  الّسؤال األخري الّسؤال املنبين على الكالم األّول السائل :

  تفّضل الشيخ :

هو قد مسعنا من اإلخوان إنّه إذا كان اإلنسان يف تكّتل ما عليه أن يبقى يف هذا الّتكّتل إذا هداه اهللا  السائل :

الّصحيحة وأن يعّلم هؤالء نقلوا هذا عنكم ولكن هذا يعين مشروط بشروط أّن هذا الّرجل اّلذي  إىل العقيدة

ميكن أن جيلس يف هذا الّتنظيم حّىت يعّلم إخوانه اّلذين يف الّتنظيم اّلذين ال يستقبلون من أحد إطالقا إّال من 

  من ماله إىل هذه اجلماعة صفوفهم ولكن يشرتط عليه أن يلتزم عّدة أمور منها أن يدفع اشرتاك

  إذا وقف األمر هنا سهل وبعدين؟ الشيخ :

وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة يبايع ولكن يستطيع أن يلّفق البيعة هذه بإصالح اجلماعة والثّالث أن يلتزم  السائل :

لبدعّية اّليت بالطّاعة أن يطيعهم وأن حيضر اجتمعام ويفعل ما يأمرون به ورابعا أن يسكت عن بعض األمور ا

ا كان يف صفوفهم 
ّ
حتدث فهل املصلحة الرّاجحة هلذا األخ وأيضا يف نقطة مهّمة جّدا أنّه قليل العلم مل يتمّرس مل

مل يعّلموه على العقيدة وال على األمور كّلها ذه الّشروط هل يستطيع هذا الّرجل اّلذي هو يف هذا التكّتل وهذا 

  أن جيلس ويعّلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمّر معهم؟ الّتنظيم واّلذي له منصب عندهم

  بدون شروط الشيخ :

  ال ذه الّشروط السائل :

  بدون شروط الشيخ :

  إذن ما يستطيع السائل :

  ما يستطيع أّما الّشرط األّول فال بأس به وخريا لك أن ال تذكره عرفت أّي شرط؟ الشيخ :

  االشرتاك السائل :

ي على األقّل أن تذكره أخريا يعين انظر يا أخي أنا اّلذي أجده من خماطر أيضا الّتكّتل أيوه كان ينبغ الشيخ :

والّتحّزب املوجود اليوم أّم ينطلقون يف تكّتالم هذه املفرّقة لألّمة على قاعدة غري إسالمّية أصبحت اليوم كأّا 

ّنكم مسعتم مثل هذه القاعدة املزعومة الغاية تربّر قاعدة إسالمّية ضروريّة جّدا وهي الغاية تربّر الوسيلة البّد أ

الوسيلة أظّن أخونا عبد الّرمحن رمحه اهللا وجزاه اهللا خريا ورمحنا أحياء وأمواتا وقع يف هذه حنن نقول يف لغة الّشام 



ب الّرزق الطّابوسة يعين يف هذه اهلّوة حيث صرّح يف بعض رسائله أّن املسلم يف هذا العصر البّد أن يف سبيل طل

(( ومن يتّق البّد أن يواقع احلرام لعّلكم تذكرون شيئا من هذا؟ طّيب كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعاىل 

( إّن روح القدس نفث في ويقرأ مثل قوله عليه السالم  اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث اليحتسب ))

جملوا في الطّلب فإّن ما عند اهللا ال ينال بالحرام روعي إّن نفسا لن تموت حّتى تستكمل رزقها وأجلها فأ

كيف يقول رجل يعين إذا ما قلنا عامل فهو مثلنا طالب علم وماشي يف طلب العلم قدميا وحديثا كيف يتناسى    )

كّل هذه الّنصوص؟ وهي صرحية الغاية تربّر الوسيلة وصلت هذه القاعدة معهم أن يطّبقوا على أتباعهم شروط 

هذه نصوص جاءت بالّنسبة  ( ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق )ربى, الطّاعة العمياء البيعة البيعة الك

للخليفة وهم يصّرحون إنّه ال خليفة ولكّنهم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم أو بعبارة أخرى خيالفون أقواهلم 

ّليت توجب على املسلم حبيث أو جتب على املسلم بأفعاهلم فالبيعة يف اإلسالم النعرفها إّال للخلفاء والطّاعة هذه ا

حبيث أّن األمر املباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور األمر ممّن جيب تنفيذ األمر كالّزوجة مثال يأمرها زوجها 

بشيء ليس يف األصل واجبا عليها شرعا لكّنه يف األصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة ومستطيعة فيجب 

ل ذلك كذلك احلاكم املسلم املبايع بيعة شرعّية هكذا, فاإلخوان املسلمون سّنوا هذه الّسّنة الّسّيئة عليها أن تفع

مثّ قّلدهم من قّلدهم ممّن أراد أن جيمع بني اإلخوانّية وبني الّسلفّية ففرضوا البيعة وفرضوا الطّاعة حنن نقول ال مانع 

جيههم وتربيتهم إىل آخره ولكن ليست هي الطّاعة اّليت يأمر اهللا من فرض الطّاعة يف سبيل تنظيم تعليم الّناس وتو 

عّز وجّل ا يف القرآن طاعة اهللا والّرسول وأويل األمر منكم فهذه طاعة خاّصة وتلك طاعة عاّمة ال يرتّتب عليها 

ا كان ال يسمحون له األحكام اّليت ترتّتب على الطّاعة اخلاّصة ختاما أقول أّن هذا العضو اّلذي أنت تشري إليه إذ

إّال أن خيضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أّن وجوده بني ظهرانيهم يفيدهم يف أصل دعوم واليضّرهم 

  فهذا من شؤم الّتكّتل واضح اجلواب؟

  نعم السائل :

  سبحانك اللهّم وحبمدك أشهد أن الإله إالّ أنت أستغفرك وأتوب إليك . الشيخ :

  ...سؤال  السائل :

  خالص انتهى . الشيخ :
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